Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2020-03-18 och 2020-03-18

21 cases found

Diarienr.

ÅLR 2019/8248

Reg.datum

23-10-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Tufvesson Runa,

Föredragande

Hellgren Ida,

Ärendemening

Befrielse från samfunds inkomstskatt för år 2018

2020-03-18

Motpart
Beslut om undanröjande av dubbel
kommunalbeskattning för skatteår 2018.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2723

Reg.datum

28-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stenbäck Niklas,

Föredragande

Storfors Elisabeth,

Ärendemening

Testning av digitalt system för kunskapstest.

Motpart

Educateit Nordic Ab

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att säga upp
avtalet med Educateit Nordic Ab när den avtalade
abonnemangsperioden är slut per den 30.4 2020.

Diarienr.

ÅLR 2018/1455

Reg.datum

15-02-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef
tjänstemannabeslut

Beslutande

Stenbäck Niklas,

Föredragande
Ärendemening

Ramprogram för Nordplus InfoP Åland 2018-2022

Motpart

Nordiska ministerrådet

Beslut

Årsavtalet för år 2020 godkänns.

2020-03-18

2020-03-18

Diarienr.

ÅLR 2020/1643

Reg.datum

25-02-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen
Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Storfors Elisabeth,

Föredragande

Rumander Annette,

Ärendemening

Erkännande av yrkeskvalifikationer, socialarbetare

2020-03-18

Motpart

Villkorligt beslut om erkännande av
yrkeskvalifikationer. Sökandens
yrkeskvalifikationer erkänns och medför
behörighet att verka som socialarbetare i
landskapet Åland efter att sökanden avlagt ett
lämplighetsprov. Lämplighetsprovet för behörighet
som socialarbetare är en kompensationsåtgärd
som består av kompletterande studier i: Del 1.
Social- och socialförsäkrings- och familjerätt. Del
4. Det sociala området på Åland.
Lämplighetsprovet kan avläggas vid Öppna
högskolan på Åland. Landskapsregeringen fattar
det slutgiltiga beslutet om erkännande av
sökandens yrkeskvalifikationer efter det att
sökanden ansökt om slutligt beslut och tillställt
landskapsförvaltningen ett intyg över att
lämplighetsprovet är avlagt.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/2274

Reg.datum

18-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Investeringsstöd

2020-03-18

Motpart
Beviljades 2.151,66 euro i investeringsstöd för
bevattning.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/2265

Reg.datum

18-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Hälso- och
sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Lönnroth Knut,

2020-03-18

Föredragande

Ärendemening

Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om
åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar
för att stänga skolor

Motpart

Social- och hälsovårdsministeriet

Beslut

Landskapsregeringen beslöt den 17 mars 2020 att
aktuellt ärende förs till enskild föredragning.

Diarienr.

ÅLR 2020/2268

Reg.datum

18-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Hälso- och
sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Lönnroth Knut,

2020-03-18

Föredragande

Ärendemening

Uppmaning till Ålands landskapsregeringen att
omedelbart inleda beredningen av nya åtgärder
enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att
hindra spridning av coronaviruset (COVID-19)

Motpart

Social- och hälsovårdministeriet

Beslut

Landskapsregeringen beslöt den 17 mars 2020 att
aktuellt ärende förs till enskild föredragning.

Diarienr.

ÅLR 2020/1632

Reg.datum

24-02-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eklund-Melander Jenny,

Föredragande

Stolt Ralf,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering
Leader Projekt: Havsöring - från hav till hav

Motpart

Lokalkraft Leader Åland r.f.

Beslut

Beslöts att inom ramen för Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF) för perioden 2014 - 2020,
unionsprioritering 4, ökning av sysselsättningen
och den territoriella sammanhållningen bevilja
stödfinansiering om 80 %, dock högst 23.692 euro
för projektet ”Havsöring från hav till hav”.
Projektet har behandlats och godkänts av Leader
Åland den 3 mars 2020 och inlämnats till
landskapsregeringen för laglighetskontroll 11 mars
2020. (68 N3)

2020-03-18

Diarienr.

ÅLR 2015/7756

Reg.datum

26-06-2015 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Sommarström Matias,

Ärendemening

Projektansökan ESF, FLEX-IN, en flexibel väg till
inklusion

Motpart

Mariehamns stad/Medborgarinstitutet

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är
69.849,24 euro vilket tillsammans med schablonen
om 40 % 27.939,70 euro blir 97.788,94 euro.
Godkännes för utbetalning 97.788,94 euro, varav
ESF-delen utgör 48.894,47 euro, vilket utgör 50 %
av projektets totala offentliga kostnader i enlighet
med gällande finansieringsbeslut. (59 N1)

Diarienr.

ÅLR 2018/5016

Reg.datum

28-05-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Sommarström Matias,

Ärendemening

EU-bidrag, ESF, n/a

Motpart

Ålands Fredsförening-Emmaus rf

Beslut

Beslöts bevilja Emmaus Åland r.f. ett tredje
förskott om 90.000 euro av beviljat stöd om
309.937,60 euro för projektet ” Växtkraft” inom
ramen för Ålands strukturfonds program
”Entreprenörskap och kompetens”. Det beviljade
förskottet kommer att avräknas mot redovisade
och stödberättigade utgifter i enlighet med plan.
(60 N1)

Diarienr.

ÅLR 2018/5055

Reg.datum

16-05-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Sommarström Matias,

Ärendemening

EU-bidrag, ESF, En samordnad
sysselsättningsenhet

2020-03-18

2020-03-18

2020-03-18

Motpart

Ung Resurs r.f.

Beslut

Beslöts bevilja Ung Resurs r.f. ett tredje förskott
om 90.000 euro av beviljat stöd om 294.683,00
euro för projektet ” En samordnad
sysselsättningsenhet” inom ramen för Ålands
strukturfonds program ”Entreprenörskap och
kompetens”. Det beviljade förskottet kommer att
avräknas mot redovisade och stödberättigade
utgifter i enlighet med plan. (61 N1)

Diarienr.

ÅLR 2020/1822

Reg.datum

02-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2020-03-18

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Vektom OU

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 18.3.202017.3.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
byggnadsarbete på byggarbetsplatser för åländska
beställare. 2. Verksamheten ska bedrivas på
svenska. 3. I verksamheten bör lokala resurser
och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet.
4. Verksamheten skall vara förenlig med god sed
och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2020/1846

Reg.datum

02-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

2020-03-18

Motpart

ISS Palvelut Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 18.3.202017.3.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att
leverera tjänster till ägare och innehavare av
fastigheter, byggnader, industrianläggningar och
fortskaffningsmedel inkl. bl.a. säkerhets- och
restaurangtjänster, samt för att idka handel med
och uthyrning av utrustning i anknytning till
nämnda branscher. 3. I verksamheten bör lokala
resurser och lokal arbetskraft användas i mån av
möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med
god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet
är att verksamhetsspråket är svenska. Detta
innebär att kunder ska garanteras service och
information på svenska samt att de anställda som
är placerade på Åland ska kunna använda svenska
i sitt dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2020/1868

Reg.datum

03-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Netel Oy

2020-03-18

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 18.3.202031.7.2021. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
entreprenadavtal gällande linjedragning i Lemlands
kommun. 2. Verksamheten ska bedrivas på
svenska. 3. I verksamheten bör lokala resurser
och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet.
4. Verksamheten skall vara förenlig med god sed
och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/1876

Reg.datum

03-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

HOLMLUNDSBYGG

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.4 31.8.2020. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
inredningsinstallation. 2. Verksamheten ska
bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör lokala
resurser och lokal arbetskraft användas i mån av
möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med
god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet
är att verksamhetsspråket är svenska. Detta
innebär att kunder ska garanteras service och
information på svenska samt att de anställda som
är placerade på Åland ska kunna använda svenska
i sitt dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

2020-03-18

Diarienr.

ÅLR 2020/1959

Reg.datum

05-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2020-03-18

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Zenit Fastigheter

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för handel
med egna fastigheter. 2. Bolaget skall ha hemort
på Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna
och suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk
hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i
landskapet Åland under minst fem år. 4.
Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I
verksamheten bör lokala resurser och lokal
arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6.
Verksamheten skall vara förenlig med god sed och
tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2020/1960

Reg.datum

05-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Zebrabil Ab

2020-03-18

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att bedriva
detaljhandel med bilar samt för bilverkstad. 2.
Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två
tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i
styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan
avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland under
minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på
svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser
och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet.
6. Verksamheten skall vara förenlig med god sed
och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/1961

Reg.datum

05-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Zero Ventures Ab

2020-03-18

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att idka
ägarstyrning, koncernadministration och
finansiering. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland.
3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och
suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk
hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i
landskapet Åland under minst fem år. 4.
Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I
verksamheten bör lokala resurser och lokal
arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6.
Verksamheten skall vara förenlig med god sed och
tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/2277

Reg.datum

18-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån
Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande

Nikula Vivan,

2020-03-18

Föredragande
Ärendemening

Informatör

Motpart
Beslut

Diarienr.

Förordnande

ÅLR 2020/1332

Reg.datum

11-02-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Avbytarstöd 2020

2020-03-18

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80
% av kostnaderna för anlitande av privat anställd
avbytare under ledighet. Ersättning betalas för en
arbetstid omfattande 15 dagar och 5 timmar per
dag. Redovisning har inkommit. Utbetald
ersättning är 18 euro per timme, vilket innebär att
lönebikostnader inte behöver redovisas, då
timlönen i sig motsvarar stödtaket. Kostnad som
ersätts blir 75 timmar * 0,8 *18 € eller 1.080 €
(134 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/2231

Reg.datum

17-03-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2020

Motpart
Beslut

Beslöts godkänna ansökan för maximalt 300
timmar (30 dagar). (135 N2)

2020-03-18

